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Nie przegap:

Diakonia i jedność
Wszyscy znamy pojęcie jedności, większość z nas wie,co oznacza słowo diakonia, ale chciałoby się zapytać, czymożna je jakoś połączyć. A można i nawet należy. I to nietylko dlatego, że każda wspólnota, grupa, diakoniapowinna cechować się jednością. Stąd też kilka słówo Diakonii Jedności.Czym jest i co ma na celu? Jest diakonią, więc jejpodstawowe zadanie to służba innym. W tym wypadkuprzejawia się ona poprzez wspomaganie moderatora,troskę o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.Diakonia ta spełnia więc bardzo ważną rolę, dlatego też7 grudnia 2012 roku Diakonia Jedności rozpoczęładziałalność także w naszej diecezji.Kto ją tworzy? Na czele Diecezjalnej DiakoniiJedności stoi moderator diecezjalny, a jej członkamisą przedstawiciele wszystkich funkcjonujących w diecezjidiakonii, zarówno tych z oazy młodzieżowej, jak i tychz gałęzi rodzinnej – Domowego Kościoła. Nie oznaczato jednak, że dbanie o jedność w Ruchu należy tylko dowybranych. Każdy z nas może włączyć się w dziełojedności, która jest podstawą każdej wspólnoty. Dlategoteż w trosce o nią obejmijmy modlitwą nowo powstałądiakonię i Ruch ŚwiatłoŻycie naszej diecezji.

Justyna

SzkołaŚwiadków Chrystusa
Bycie animatorem oznacza stawanie się

autentycznym świadkiem Chrystusa. Człowiekiem, który
doświadczył Bożej miłości i pragnie, aby inni też jej
doświadczyli. By jednak dobrze przekazywać ludziom Dobrą
Nowinę o Chrystusie, kandydaci na animatorów oprócz
formacji na parafiach oraz kilkunastu wyjazdów w ramach
dwuletniej Szkoły Animatora uczestniczą w tzw. KODA, czyli
Kursie Oazowym dla Animatorów. Dzięki niemu mogą się
jeszcze lepiej przygotować do swojej posługi i prowadzenia
małych grup, czy to w parafiach czy na rekolekcjach
wakacyjnych.

Podczas tygodniowego kursu przyszli animatorzy
biorą udział w wykładach i warsztatach z pedagogiki,
psychologii, komunikacji, a także teologii. To taka duża
dawka potrzebnych informacji, pomocnych w późniejszej
pracy z dziećmi i młodzieżą. Ale kurs obejmuje także
formację wewnętrzna. Nic tak dobrze nie uczy o Bogu jak
przebywanie z Nim, a co za tym idzie uczestnictwo
w codziennej Eucharystii, Liturgii Godzin, Namiocie
Spotkania. W rekolekcjach tych mogą brać udział osoby
po 2 stopniu ONŻ.

Ja zachęcam do wyjazdu wszystkich, także tych
którzy nie są pewni czy animatorstwo to ich droga, bo jest
to kolejna okazja na duchowe i intelektualne formowanie
siebie, niezwykle potrzebne w życiu każdego chrześcijanina.
Natalia
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Po co pościć?
Czy dziś potrzebny jest post? Poszczenie kojarzy się

ze starymi, średniowiecznymi praktykami. Słyszymy, że dziś
mamy inne czasy, że umartwienie ciała poprzez post jest
jakąś nieludzką praktyką. Z drugiej zaś strony jesteśmy
zachęcani do używania życia, dogadzania własnym
zachciankom. Czy współczesny człowiek nie potrafi wyrzec
się przyjemności?

Obserwacja otoczenia pozwala zauważyć, że tak.
Popatrzmy ile klubów fitness pojawiło się w ostatnich latach.
Wiele osób wymyśla coraz bardziej skuteczne sposoby
„dręczenia” swojego ciała, aby poczuć się sprawnym,
pięknym i młodym. Są gotowi wyrzec się przyjemności
leniuchowania po to, aby …. dobrze
wyglądać.

Po co zatem jest post?
Wiemy jak trudno jest cokolwiek usłyszeć, gdy wokół

jest głośno. W takich warunkach nie można usłyszeć Boga.
Post od zabawy, telewizji, muzyki jest po to, aby … moja
dusza usłyszała Boga.

Sam Chrystus zachęca nas do podjęcia
dobrowolnych umartwień: Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24). Mój post, związane z nim
trudy są okazją, by uczyć się dźwigać krzyż z Jezusem. Są też
metodą ćwiczenia mojej duszy i sprawdzenia panowania
nad swoim ciałem w imię wyższych wartości. Zanim
podejmiesz wyrzeczenia wielkopostne zapytaj samego
siebie po co to robisz, czy widzisz sens postu? Przecież
tu chodzi o twoją duszę…

Alicja i Krzysztof Romaszuk

więcej szczegółów z życia Ruchu na:www.rzeszow.oaza.pl oraz www.dk.rzeszow.pl
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